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SISTEM INFORMASI AKADEMI PADA CLIENT SERVER
DENGAN XML.RPC

Erbin Sitorus
Dosen Kopertis Wil. I SUMUT - NAD dpk Pada Fakultas Teknik Industri ISTP

Abstract

One of rnany remote call procedurc which is recently developed and become
commonly used is XML-RPC, which its basic concept, generally, is as same as
RPC technologr that is developed by Sub Microsystems. XML-RPC use
standard XML (eXtensible Markup Language) for data format and message
encoding and use HTTP (hypertext transfer protocol) for its data transfer. XML
to design text format in a document which allows data structuring in its
document.
Using HTTP as data Sansportation and XML as its encoding makes its remote
procedure call design simpler, so the complex data structure can be transferred,
processed and the result can be returned. Since XML-RPC uses XML for
request/response through system, XML-RPC can be used to many different
operation system platform and can be used to many languages on client-side and
server-side, the language that is used can be different and modified anywhere.
Keywords : XML, XML-RPC, HTTP

PENDAHULUAN
XML-RPC merupakan sebuah fenomena

baru dalam sistem jaringan yang spesifik dan
implementasi yang dimilikinya dapat membuat
software bekerja pada sistem operasi yang berbeda
untuk melakukan procedure call melalui Internet /
Intranet. XML-RPC meng ambil teknologi Web,
dengan pembuatan yang sederhan4 tetapi
berkemampuan tinggi, s€rta dapt berkoneksi
dengan banyak bahasa pemrograman yang
berbeda.

XMLRPC menggunakan protokol standard
HTTP (HyperText Transfer hotocol) untuk
mentransfer datanya dan menggunakan XML
(eXtensible Markup Language) sebagai Encoded
Request dan Response sehingga XML-RPC dapat
dipakai pada banyak platform sistcm operasi yang
berbeda seperti Windows, UNIX, Linux,
Machintosh dan varian lainnya serta dapat pula
menggunakan bahasa pernrograman yang berbeda
pula seperti bahasa pemrograman C#, PHP, Java,
Perl, Phyton, ASP dan sebagainya.

TINJAUAN PUSTAKA
Untuk membuat sebuah jaringan komputer

diperlukan suatu implementasi client / server agar
satu komputer ke komputer lainnya dapat
berkomunikasi dan dalam hal ini diperfukan suatu

perencanaan serta penuh pertimbangan dalam
menentukan detail dari suatu jaringan komputer
agar sistem komputer dapat berjalan secara
maksimal dan efisien. Client/server harus
direncanakan dengan sebaik mungkin dalam
menetukan variasi tool yang sesuai dan protokol
komunikasi yang diperlukan. XML-RPC
merupakan sebuah protokol yang menggunakan
standar dari XML untuk format data serta
encoding message-nya dengan menggunakan
HTTP untuk mentransfer datanya, hal inilah yang
membuat XML-RPC memiliki keunggulan
dibandingkan dengan protokol lainnya dan dapat
dipakai pada banyak platform sistem operasi yang
berbeda.

Menurut (K.Eric, 2001) )C\,IL-RPC bersifat
portable dalam melakukan remote procedure call
melalui HTTP, serta dapat digunakan untuk bahasa
pemograman Perl, Java" Phyton, C, C+-+, PHP dan
sebagainya, implementasinya juga tersedia untuk
UNDL Windows, Linux dan Macintosh.

Sedangkan-menurut (St-Iaurent dkk.' 2001 ),
XML-RJC merupakan tool yang sangat baik untuk
membuat berbagai variasi untuk koneksi antar
komputer- Untuk kebutuhan multi integrasi di
lingkungan jaringan komputer dapat
berkomunikasi dengan cepat dan mudal4 namun
untuk kebutuhakan dalam membagi strultur data
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kompleks secara langsung XML-RPC tidak dapat
diandalkan. Jika kita bekerja pada suatu
iingkungan jaringan komputer, XML-RPC dapat
kita gunakan untuk mempermudah koneksi ke
semua program yang memiliki model data yang
berbeda atau pada sistem pemrosesan yang tidak
diketahui dan XML-RPC dapat memberikan akses
yang mudah untuk menggunakan logic kembali
(reusable logic)

Selain itu (St.Laurent, dkk., 2001), juga
mengatakan bahwa XML-RPC mengizinkan
aplikasi untuk koneksi dengan lingkungan yang
berbed4 seperti Java dapat berhubungan dengan
Perl, Sdhon, ASP dan sebagainya. Integrator
sistem seringkali dibuat sesuai dengan koneksi
yang diinginkan antara sistem yang berbeda,
dengan membuat sendiri format dan ptotokol yang
memungkinkan untuk membuat koneksi, tetapi
seringkali penggunaan protokol tunggal diakhiri
dengan sejumlah dokumentasi y*g kurang baik.
Setiap bagian dapat bekerja dengan sangat baik
dengan menetapkan penanganan, tetapi
pengembangan selanjutnya membuat protokol
baru untuk penanganan baru dan penggunaan
kembali protokol sebelumnya akan menjadi sangat
sulit.

XML-RPC menawarkan penggunaan standar
vocabulary dan pendekatan untuk pertukaran
informasi, ini berarti pengembangan interface
dapat dibuat secara open programming. Jika suatu
proyek memerlukan pendefinisian yang jelas untuk
koneksi dua atau lebih secara bersama-sama ke
lingkungan yang khusus, maka penggunaan
package XML-RPC dapat membantu membuat
solusi yang lengkap. Bahkan jika ingin
dikembangkan untuk dipublikasikan pada suatu
service maka tidak perlu diketahui platform client
yang mendukungnya.

PEMBAHASAN
Untuk mengimplementasikan suatu aplikasi

menggunakan XML-RPC pada client / server yang
akan dianalisis untuk diimplementasikan pada
sistem stand alone dan jaringan lokal (intranet)
dengan menggunakan database TPB (Tahapan
Persiapan Bersama), selanjutnya akan dianalisa
pula perbedaaan sistem stand alone yang
menggunakan XML-RPC dengan sistem yang
tidak menggunakan XML-RPC. Adapun langkah-
langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengunaan Database Sistem Informasi

Sistem lnformasi Akademik

Untuk sistem yang stand alone apalikasi
clienf aplikasi seryer dan database TPB yang
dipakai disimpan pada server yang sama.
Databasenya terdiri dari tabel Mahasiswa, tabel
Matakuliah, tabel Sidang, tabel Nilai dan tabel
Login. Begitu juga database TPB untuk sistem
yang tidak menggunakan XML-RPC

Untuk sistem jaringan lokaVintranef
aplikasi client diletakan pada s€rver tersendiri
yang berfungsi sebagai web service. Sedangkan
aplikasi server dan databasenya didistribusikan
pada dua buah server. Pada server pefiarila
berisikan database mahasiswa dengan nama
tabel seperti di atas dengan nama database tpbl
dan server kedua disimpan database untuk
dosen dengan nama database tpb2.

2. Contoh Kasus Perancangan Mengguna kan
XML-RPC

Mulai UserID & password, Memilih server
& menu transaksi (mis:pencarian data TPB)
Nim & methode dikirimkan dari client ke server
lnput Nim Form User Login Input UserID dan
Password Mencari data UserID di
databaseServer mengecek method yang
tersedia, Method Cari data mahasiswa dengan
nim tersebut Data Ada Data dikirim ke client
Respon error dikirimkan ke client Selesai
koneksi ke server local Client menampiikan
hasiV respon dari server YTTYYT .

l Rancangan Aplikasi Client
Rancangan Aplikasi Client merupakan
rancangan dari aplikasi yang akan
digunakan oleh client mtuk melakukan
koneksi ke aplikasi server dengan
mengirimkan permintaan yang akan
dipanggil. Jika koneksi tersebut berhasil
maka permintaan tersebut akan
menampilkan respon. Aplikasi client harus
mempunyai kemampuan dasar sebagai
berikut :
a. Mampu melakukan koneksi ke aplikasi

server menggunakan protokol HTTP
pada port 80 (default) atau protokol
HTTPS dengan port443.

b. Mampu mengirimkan pennintaan ke
aplikasi server berupa pe manggilan
remote prosedur yang berada di aplikasi
server. Oleh karena itu aplikasi client
harus mengetahui nama dari remote
prosedur yang akan dipanggil secara
spesifik
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c. Mampu melahrkan pelacakan (debug ging)
jika terjadi kesalahan pada proses
pengiriman per mintaan.

d. Mampu menerima respon yang di kirimkan
oleh aplikasi-aplikasi server.

2.Rancangan Aplikasi Server
Aplikasi server harus mampu melakukan
sebagai berikut:
a. Mampu menerima permintaan yang diki

rimkan oleh aplikasi client.
b. Mampu melakukan koneksi ke basis data

dan remote prosedur lain dari sistem yang
berbeda.

c. Mampu mengirimkan r€spon ke aplikasi
client termasuk respon yang berupa
kesalahan.

3. Rancangan Aplikasi Terdistribusi
Fada sistem terdistnbusi digrmakan dua buah
server yang menyimpan method dan database.
Server pertama berisikan method layanan yang
berhubungan dengan mahasiswa yang
ditempatkan pada database pbl. Sedangkan
pada server kedua berisikan method .layanan
untuk dosen dan database pb2.

4. Pembacaan Data dari Server Melalui XML-RPC
Untuk masuk ke dalam sistem, user harus
melakukan login dan memasukan password.
Semua transaksi permintaan client ke server dan
respon dari server ke client pros€s kerjanya
hampir sama" yaitu setiap selesai satu transaksi
akan selalu kembali ke aplilcasi client. Saat
client meminta atau mengambil dah dari server
maka diperlukan inisialisasi objek
xmlrpc_client ke XML-RPC server. yang akan
digunakan. Untuk menganalisis hasil
pembacaan data dari s€ryer ke client dapat
dilihat.dari dua sisi, yaiar sisi client dan sisi
server.

4.1. Pembacaan dari Sisi Client
Untuk melakukan koneksi client

rnengirimkan rbquestnya ke serryer,
dengan membentuk' xmlrpc_client
melakukan koneksi ($client) ke server
contoh berikut :

$msg=new xmlrpcmsg('server.cariTPBnim',
(new xmlrpcval($nim, "string")));

harus
yaitu
yang

seperti

amly

$clienFnew xmlrpc_client(/Thesisl/serverl.phy',
$Lokasi,.80);

Sistem Informasi Akademik

Data yang dibaca dikirinrkan oleh server ke
client objek juga dalam bentuk format XML.
Saat data diterima oleh client objek maka data
tersebut harus dirubah kembali ke dalam bentuk
semula" berupa value dengan menggunakan
xmlrpcva! dan hasilnya kirimkan ke form yang
telah disediakan pada client.

4.2 Pembacaan dari Sisi Sever
Pada saat s€rver menerima message dari

client maka pada saat itu pula server akan
memberikan responnya. Server akan mencari
method tersebut sesuai dengan xmlrpcmsg yang
disediakan oleh server. Di bawah ini merupakan
respon dari server yang memberitahukan bahwa
koneksi berhasil dilakukan.

HTTP/I.l 200 0K
Date: Mon,0l Sep 200614:43:35 GMT
Server: Apacbe/ l -3.23 (Win32)
X-Powered-By: PHP/4. l. I
Content-length: 61 5 Connection: close
Content-Type: texVxml
9 1 0
<?xml version=" 1 .0" encoding:"flTF-8"?>
<methodResponse>
<params>
<param>
<value><sFuct)
<memberxname>nim</name>
<value><string) I 757 I </string></value>
</member>
<m embeP<name>nam a</name>
<value><string>Alex PMdstring></value>
</member>
<member><namPe I lahir<name>
<value><sfing> I 986-04-7{string>3yalue>g
</member>
<member><name>status</n ame>
<value><sting>L</sfr ing></value>
{member>
<memberxname>an gkatan<name>
<valug><sf ing>2005 </stringXvalue>
</member>
<member><name>j urusan<hame>
<vaiue><strin g>Tekniklnformatika</stingXvalue>
<Jrnember>
</stnict></value>
</param>
</params>
SmethodResponse>
---END--

4-3. Perbandingan Sistem Informasi TPB
Menggunakan XML-RPC dengan Tidak
Menggunakan XML-RPC
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,j:moanlrTgKannya pada saat pmbacaan data
:#,p?1q::r1i_*" daricrient ke server pada
::,9 1::..g"plase rpB d*6-;;#;;
waktu yang dilakukan pada lokal ian .Lorr.

Tabel4.l Perbandingan Wakru proses pada SistemStand Alone

Tabel 4.2 Perbandingan Waktu hoses Untuk

Sistem Informasi Akademik

Pada sistem 
_ infonnasi yang ddakmenggunakan XML_RRC pada penelitian ini

y1kru prosesnya lebih te"il, tut inidikarenakan tidak ada tranformasi pada saaidata dikirimkan. Sedangkun urrrut p"ngiriman
datanya relative lebih blesar turrnJOu,u y*gdikirimkan b":"p *eb 

-pag"r,yf sehinggapada server selain method'din iuiction iugaharus menyediakan bentuk form rnuupun ur".interfacenya. Dan jika 
"f.* 

--lig"nakan

platform yang berbeda maka diperlukan
persamaan presepsi yang rumit dan detail.

5. Pelggurraan )ftIL_RpC pada Sistem Client
Jerver
Salah satu keunggulan XML_RPC adalahkemampuan pendisrbusiT"t;;;; dapat

9it:l"th dengan tebih sed#;"';; mudah,hal ini dikarenakan penggunaan F|TTP sebagaitansportasi data dan Xil4L sebagaiencodingnya, sehingga sistem tidak tergantungpada koneksi yang terus menerus antara clientdan serer. Ctieni tidak perlu **il"f,ui Aiserver mana method yang melayani permintaan
tersebut berad4 karena semua permintaan
layanan method tersebut diatur 

'o; 
webservice. Client hanya pertu mengetahui alamatpeny..dia layanan web ."*[". Haf inimenuqiukan kemampuan. interoprabilit yangdimitiki xML-Rpc iinggi dan o'"/"i aii"r,*"rrpendistribusian dengan baik. 

' -"

- _ClientAplikasi Client(Web Service) ServerI Server 2 Database pb)User V_S i"rnintalayanan dikirim lewat htp AalamUeltot frtmf
!Pgp)W"U Server(Client W€b Se*Lriliiriri*
lew{ htrp dalam format >OAfr_npC fpfflClient melakukan br *rri 

-dengan

mengirimkan request ke server dalam 
-U""*f.

frtmt yang dikirimkan rn"fufui i,m, ctient
|*r mengetahui nama atau alamat dariIayanan web service. Requesr t"o"Uut-Jit"ri*u
oleh aplikasi client atau web service. Dalamweb service telah disediakan 

--database

Qb_client yang menyimpan data s*u *i",**dapat menggunakan tayanan. pada web servicejuga. disimpan aplikasi ,"*"*"ur".JL. Webserviceberfirngsi untuk memeriksa Ly"L upuyang diinginkan oleh client 1usoy, iemuOianweb service mengirimkan,"qu"ffi k;';",yutg menyedjakaln method laynan brsebutdalam bentuk )G4L-RPC d*;;i"l"i ffi.

"m|mtr
Erbhfu!

yl$-\ mengetahui perbandingannya makadilakukan
dengan

srraKuxan percobaan
membandingkannya pada saat

Dari kedua tabel di atas terlihat bahwa waktuyang dibutuhkan untuk_setiap proses d"ng*
menggunakan XML_RPC lebih cepatdibandingkan dengan proses yang tidakmenggunakan XML_RpC. Ual ini aitienatan
adanya transformasi data yaitu pada *i O"r"dikirimkan dari server Uentut dJ-Oiuil"h rcformat XML dan pada saat diterima ofehclient, format XML dikemUafikn te L*tsemula. Untuk ukuran data yang dikir{_relative lebih kecil. Hal ini Aimrenif.an paOa
saat pertukaran data yang dikirimkan hanya
!::ry^ 

saja" pada server tidak dip;;iuk;;s€r
^*r"T.""", tetapi hanya berisikan method dan
]f,": 

yT.g diperlukan untuk melayanipermmtaan client-

Nama Proses

Walcu
Proses

Menggunak
an XML-

RPC

Waktu Proses
Tanpa XML-

RPC
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SIMPI]LAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari

penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa
waktu proses pengiriman data dari client ke
server atau sebalikny4 pada implementasi
aplikasi yang menggunakan XML-RPC lebih
lambat dibandingkan dengan sistem yang tidak
menggunakan XML-RPC. Ini dikarenakan
adanya transformasi data ke format XML saat
data dikirimkan dan saat diterima data tersebut
ditransformasikan kembali ke bentuk semula,
tetapi hal ini tidak signifikan dengan keluwesan
dan kemampuan interoprobilitas tinggi.
Penggunaan XML-RPC pada sistem stand alone
dan jaringan lokal atau intranet dapat dengan
mudah diimplementasikan pada sistem operasi
yang sama ataupun antara sistem operasi yang
berbeda. Implernentasinya dapat dibuat menj adi
suatu web service yang melayani permintaan
client ke server pada sistem maupun berbeda
untuk dapat saling terkoneksi dan menukarkan
datanya dengan mudah.

Sistem Informasi Akademik

DAFTAR PUSTAKA

Wikanta, Prasaja. 2001. Mendesain Web Dengan
Pemrograman XML, Elekmedia
Komputindo: Jakarta

Young, Michael. J. 2000. Step By Step XML,
Elekmedia Komputindo : Jakarta

Johnston, J., 2O0l-, Using XML-RPC, hWJl
www.oreilly.com/cataloey'oroExm lrpc

Kidd. E, 2001., XML-RPC HOWTO, http:ll
www.xmlrpc-c-sourceforge .net / xml rpc-
howto/xmlrpc-howto.htm I

St.Laurent, S., Johnston, J., and Dumbill,E., 2001.,
Programming Web Service with XML-
RPC, O'Reilly & associate,lnc.: USA.


